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OZNAMENIE
0 ZAtATi KOLAUDAČNÉHO KONANIA A
NARIADENIE laSTNEHO POJEDNAVANIA
Mestski teplárenská spoločnosf as., Palfirikova 88,022 01 Čadca
(d'alej len "navrhovater") podal návrh na kolaudáciu stavby:
"Rekonštrukcia a oprava vonkajšich tepelných rozvodov TV a kfirenia na okruhu VS D,
sidl. Kfčerka, Čadca"
na pozemkoch p.č. CKN 3291/52, 3291/1, 3291/47, 3291/45, 3291/48, 3291/50, 3291/51, 3291/44,
3291/43, 3291/42 v k.ú. Čadca (liniová. stavba). Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Na stavbu: „Modemizácia vonlcajšich tepelných rozvodov na sfdlisku Kýčerlca, Čadca" bolo
vydan6 Mestom Čadca pod č.j. VD/5008/2013/Mu zo dňa 28.02.2014 tizemné rozhodnutie.
Povorovaná stavba: "Rekonštrukcia a oprava vonkajšfch tepelných rozvodov TV a kfuenia na okruhu
VS D, sídl. Kýčerka, Čadca" tvorl časť umiestnenej stavby.
Stavba obsahuje:
Selcundárne rozvody tepla na sidl. Kyčerka sú rozdelené na štyri teplovodné olcruhy. Priprava
vykurovacieho média ako i teplej vody sa uskutočhuje vo vymenrulcovych staniciach , kde ako zdroj
tepla slag honica voda privfidzaná primarnym, potrubim, honicovodnym rozvodotn z kotolne Sihly.
ICaždý tepelny olcruh má svoju VS a sú označene ako VS "A" až "D".
Tepelny okruh výmennflcovej stanice VS "D" je rozdelený na „hornú" a „dolnú" vetvu. Horná
a dolná vetva sú hydraulicky zivislé, majú spoločne obehové čerpadlo. Cellcová aka trás vonkajšich
tepelných rozvodov určených k rekonštrukcii je 900 m. Pod rekonštrukciou a opravou tepelného
okruhu VS D sa rozurnie vybudovanie štvorúrového, bezkanálov6ho, predizolovaného potrubn6ho
systému. Trasa teplovodu je vedená prevažne v pôvodnej trase teplovodu nad existujúcim
železobetónotImi kanálom.
Objektovi skladba stavby:
SO 04 Tepelny olcruh VS „D"
Mesto Čadca, alto stavebny úrad prislušný podra § 117 zakona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadlcu (stavebny zákon) v men( neskoršich predpisov (d'alej len "stavebny
zákon"), v súlade s ustanovenhn § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačneho konania
dotImutým orgánom a organizáciám a všetIcým znárnyrn účastrulcom konania a súčasne nariad'uje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojene s miestnym zisťovanfm na deň
25.10.2021 (pondelok) o 10.00 hodine
so stretnutfm pozvaných na Mestskom tirade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117.
Navrhovater predloži stavebnemu úradu kladné stanoviská dotknuttch orgánov ku kolaudácii
predmetnej stavby.
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fJčastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatnit'
najneskôr pri ústnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadaf. fičastnici konania môžu
nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v Čadci. 11častníci konania sa môžu pred
vydanfm rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne navrhnúf ich dopinenie. Ak si niektory z
účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musí predložit' pisomnú pinú moc toho účastrifka
konania, ktory sa dal zastupovaf.
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Ing. ľ f1an GURA
priůViátor mesta
Doruči sa:
tčastnici konania
1.Mestská teplárenská spoločnosf a.s., Palárikova súp. č. 88, 022 01 Čadca
2. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Kyčerka
Nakollo sa jedná o liniovú stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podra § 26
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf. Oznámenie must byf vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mestského Aradu v Čadci.
Dotknuté orgány
3. Inšpektordt práce žilina, Hlavná sap. č. 2, 010 09 Žilina
4. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlin.ku súp. č. 4, 022 01 Čadca
5. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
6. Regionálny úrad verejného zdravotnietva, Palárikova súp. 6. 1156, 022 01 Čadca
Prizvani
7. Msf1 Čadca, referát dopravy
8. MsÚ Čadca, referát správy majetku
9. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
10.Ing. Jozef Fribort, Alej súp. č. 580, 908 41 Šaštin - Stráže
11. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. 6. 1107, 022 01 Čadca
12. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. č. 252, 022 47 Čadca
Toto rozhodnutie must byf vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledny
den' lehoty vyvesenia je awn doručenia.
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Pečiatka a p dpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
Bankové spojenie: VI/B, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Č.
7224-322/0200
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky Urad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01

